
 

 

Bicie Rekordu Guinnessa i Świata na  największa 
ilość  osób przebranych za czarownicę  

świętokrzyską 

 
 
REGULAMIN 
  
Bicie Rekordu Guinnessa i Świata na największą ilość  osób przebranych za czarownicę  świętokrzyską 
  
ORGANIZATORZY 
  
Organizatorem Bicia Rekordu Guinnessa i Świata jest Stowarzyszenie "Atrakcje Gór 

Świętokrzyskich" 
Współorganizatorami są: Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno, Miejsko Gminne Centrum Kultury i 
Turystyki w Bodzentynie, LOT Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa 
Działania – Wokół łysej Góry”, Stowarzyszenie Biegacz Świętokrzyski; Stowarzyszenie Przyjaciół 
Gminy Górno 
  
I. CEL 
  

1. Promocja tradycji i legend świętokrzyskich. 
2. Promocja regionalnych strojów ludowych. 
3. Promocja zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej przy wykorzystaniu unikatowych 

warunków przyrodniczo-geograficznych Gór Świętokrzyskich. 
4. Promocja obszaru LGD Wokół Łysej Góry jako przyjaznego dla biegaczy. 

  
II. TERMIN I MIEJSCE BIEGU 
  
1. Bicie Rekordu Guinnessa i Świata na największa ilość  osób przebranych za czarownicę  

świętokrzyską 
odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych w dniu 11 czerwca 2016 r. o godzinie 12.00 
na terenie Parku Miniatur i Rozrywki Sabat Krajno w Krajnie.  
 
III. ZASADY OGÓLNE 
 

1. Zapoznanie się z Regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków.  

2. Warunki uczestnictwa w biciu rekordu Guinnessa i Świata w największej ilości osób 

przebranych za Czarownicę Świętokrzyską mogą brać udział wszyscy chętni. Szkoły i grupy 

zorganizowane zobowiązane są do wcześniejszego zgłaszania grup na adres 



 

 

 

rajdczarownic@wokollysejgory.pl.  

3. Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest posiadanie stroju czarownicy składającego się z: 

 czarnego sięgającego ziemi kostiumu (czarna peleryna) 

 czarnego szpiczastego kapelusza z szerokim rondem, lub regionalnej chustki na 

głowę 

 miotły 

 dopuszcza się dodatki w kolorze czerwonym 

Wygląd i wykonanie stroju zależy od wyobraźni i kreatywności uczestników, ważne aby spełniał 

tylko powyższe warunki! 

 

IV. ZGŁOSZENIA  
1. Biuro Bicia Rekordu Guinnessa i Świata na  największa ilość  osób przebranych za czarownicę  

świętokrzyską mieścić się będzie na terenie Parku Miniatur i Rozrywki Sabat Krajno  
Otwarte: 
a) 11.06.2016 r. (sobota) w godzinach 12.00 - 14.00 

2. Zgłoszenia uczestnictwa w Biciu Rekordu Guinnessa i Świata na  największa ilość  osób 
przebranych za czarownicę  świętokrzyską można dokonać poprzez: 

- wysłanie do dnia 6.06.2016 r. do godziny 12.00 prawidłowo wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego on-line na adres zlotczarownic@wokollysejgory.pl – informacja o dostępie do 
formularza znaleźć można na stronie www.sabatkrajno.pl oraz www.wokollysejgory.pl w 
odpowiedniej zakładce  

3. Każda zgłoszona grupa zobowiązana jest w Biurze Bicia Rekordu  potwierdzić przybycie na teren 
Parku Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno.   

4. Wszystkie informacje dotyczące Uczestników, uzyskane z Formularza Zgłoszenia, które pozwolą 
zidentyfikować poszczególnych Uczestników, zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w 
każdym wypadku będą używane zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” z dnia 29 
sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami). Stowarzyszenie „Lokalna Grupa 
Działania – Wokół Łysej Góry” oraz współorganizatorzy nie będą ujawniać takich informacji 
osobom trzecim. 

5. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z 
każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, 
wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem z 
Biciem Rekordu Guinnessa i Świata na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich 
wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne 
potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie, a także 
podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów 
filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie 
umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, 
radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik 
oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat 
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związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym 
nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, swojego wizerunku, informacji bez 
powiadomienia w celu reklamy i promocji wydarzenia oraz innych wydarzeń organizowanych 
przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Bicia Rekordu Guinnessa i Świata na  największą 
ilość  osób przebranych za czarownicę  świętokrzyską lub jego przerwania bez podania przyczyn. 

 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Ze względów bezpieczeństwa w Biciu Rekordu Guinnessa i Świata na  największa ilość  osób 

przebranych za czarownicę  świętokrzyską zabroniony jest udział osób poruszających się na 
rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, 
które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do 
przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biciu 
Rekordu Guinnessa na  największa ilość  osób przebranych za czarownicę  świętokrzyską, w 
szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu. 

2. W czasie trwania Bicia Rekordu Guinnessa i Świata na  największą ilość  osób przebranych za 
czarownicę  świętokrzyską uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora 

3. Zabrania się uczestnictwa osób w Biciu Rekordu Guinnessa i Świata na  największa ilość  osób 
przebranych za czarownicę świętokrzyską będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych 
środków odurzających. 

4. Zabrania się używania ognia podczas Bicia Rekordu Guinnessa i Świata na  największa ilość  osób 
przebranych za czarownicę  świętokrzyską. 

5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Bicia Rekordu 
Guinnessa i Świata na  największą ilość  osób przebranych za czarownicę  świętokrzyską. 
Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego 
lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia 
śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z 
obecnością i/lub uczestnictwem w Bicia Rekordu Guinnessa i Świata. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu 
zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub 
wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w 
bezpieczne miejsce. 

7. Uczestnik bierze udział wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 
Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Bicia Rekordu Guinnessa i Świata na  
największa ilość  osób przebranych za czarownicę  świętokrzyską wiąże się z wysiłkiem fizycznym 
i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała 
i urazów fizycznych.   

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i 
ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie 
Organizator będzie informował na stronie internetowej. 



 

 

 

9. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
10. Szczegółowe pytania dotyczące Bicia Rekordu Guinnessa i Świata prosimy kierować na adres 
mailowy rajdczarownic@wokollysejgory.pl.   najpóźniej do dnia 6 czerwca 2016 roku. 
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